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Karateseura Honbu ry
yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.
2§
Yhdistyksen tarkoitus on edistää jäsentensä karate- ja itsepuolustustaitoa
sekä toimia karaten tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen
levittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää karateopetusta jäsenilleen
ja sellaisille henkilöille, jotka se muuten katsoo kansalaiskuntoon nähden
soveliaiksi. Yhdistys järjestää harjoituksia, kilpailuja sekä harjoittaa julkaisuja tiedotustoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään jäseniään kaikissa
suhteissa karatehengen mukaisesti.
3§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö ja
rekisteröity yhdistys, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.
Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen karatetoiminnan kehittämistyössä
ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi valinnan suorittaa yhdistyskokous
hallituksen tehtyä asiassa esityksen. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa
jäsenmaksua. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät
tukemaan yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä ja kannattajajäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
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4§
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä
yhdistyksen kokouksissa. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä
kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan jäsenmaksukauden alusta lukien, ellei
hallitus myönnä vapautusta jo aikaisemmin.
Jäsen, joka ei vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan katsoa
eronneeksi hallituksen päätöksellä.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen vastaista
tai jonka toiminnan hallitus katsoo vahingoittavan yhdistyksen toimintaa.
Jäsen, jonka hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymyksen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen
saamisesta.
Jäsentä, joka on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi hallitus
rangaista antamalla varoituksen tai määräaikaisen harjoittelukiellon. Tästä
päätöksestä on hallituksen harkinnan mukaan ilmoitettava muille
yhdistyksen jäsenille.

c

5§
Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous kutakin jäsenmaksukautta varten erikseen. Jäsenmaksukausi on Helsingin yliopiston
lukuvuosi 1.8. - 31.7. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä
ajassa kuin vuosikokous määrää, kuitenkin aina ennen tilikauden loppua.
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6§
Yhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous syys-lokakuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa
sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.
Esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle.
Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali.
Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
toimintavuodelle.
Määrätään yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden
jäsenenä yhdistys on.
Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Vaalit toteutetaan käyttäen enemmistövaalia ja avointa äänestystapaa
7§
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus niin päättää, tai kun vähintään
1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti
hallitukselta. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan ratkaista vain
kokouskutsussa mainitut asiat.
8§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen
kokousta joko jäsenille lähetetyllä kirjallisella kutsulla tai sähköpostikutsulla.
Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 23 ja 24 §:n
määräykset.
9§
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä muissa paitsi näiden sääntöjen 15 tai 16 §:issä mainituissa
tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
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10 §
Yhdistyksen tilikausi on 1. elokuuta – 31. heinäkuta. Tilinpäätös on
jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
11 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 4 - 8 varsinaista jäsentä ja
kaksi varajäsentä. Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia valiokuntia
hoitamaan yhdistyksen käytännön asioita.
Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan yhdistyksen seuraavaan
vuosikokoukseen saakka. Hallituksen toimikausi alkaa heti valinnan
suorittaneen vuosikokouksen jälkeen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet hallituksen
varsinaisista jäsenistä ja puheenjohtaja tai vara-puheenjohtaja. Äänten
mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa,
joissa ratkaisee arpa.
Hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei
äänioikeutta.
12 §
Hallituksen tehtävänä on:
1)
Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien
toteuttamiseksi.
2)
Edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä
yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3)
Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niissä käsiteltävät
asiat ja toimeenpanna kokouksien lailliset päätökset.
4)
Valmistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio.
5)
Esittää vuosikokouksessa yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös
sekä tilintarkastuskertomus.
13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja
yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
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14 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, julkaista
painotuotteita
sekä
asianomaisella
luvalla
järjestää
arpajaisia,
varainkeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia.
15 §
Näitä sääntöjä voi muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokous, joka on
kutsuttava koolle näiden sääntöjen 8 §:ssä mainitulla tavalla, tässä asiassa
kuitenkin kahden viikon varoitusajalla. Kokouskutsussa on esitettävä
muutettavat kohdat. Sääntömuutos vaatii vähintään 3/4 annetuista äänistä.
16 §
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään 3/4
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa varat on luovutettava johonkin
yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen
kokouksen päätöksen mukaisesti.
17 §
Yhdistys on Suomen Karateliitto ry:n jäsenseura.
18 §
Niissä tapauksissa, joita ei ole mainittu näissä säännöissä, noudatetaan
yhdistyslakia.
19 §
Nämä säännöt korvaavat 7.7.2007 päivätyt säännöt.

